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Resultaten 2018 P&V Groep:

P&V Groep gaat de toekomst tegemoet met een versterkte
kapitaalstructuur
Brussel, 9/5/2019 – De coöperatieve verzekeringsgroep P&V kondigt haar geconsolideerde
resultaten over 2018 aan.
Het jaar 2018 wordt gekenmerkt door een versterking van de kapitaalstructuur, dankzij de uitgifte
van een achtergestelde lening van 390 miljoen euro in juli 2018 en de openstelling van het kapitaal
van de coöperatie. Op 31 december 2018 bedraagt de Solvabiliteit II-ratio 202 %.
Het incasso stijgt in 2018 met 1 % tot 1,6 miljard euro. Het eigen vermogen bedraagt 2 miljard euro.
Het totaal nettoresultaat is 78,8 miljoen euro. Dat is een daling ten opzichte van 2017, wat wordt
verklaard door een lager technisch resultaat (- 23,4 miljoen euro in vergelijking met 2017) en een
vermindering van het financieel resultaat met 101,1 miljoen euro.
Het technisch resultaat wordt sterk beïnvloed door het noodweer van begin 2018. Het financieel
resultaat werd geïmpacteerd door de ongunstige financiële markten en uitzonderlijke kosten
verbonden aan de herstructurering van de schuld.
IFRS-normen – in duizend EUR *

2018

2017

Eigen vermogen

2.029.627

2.063.432

Activa

19.749.839

19.501.263

Bruto premies

1.558.707

1.539.319

78.811

172.396

Resultaat van het boekjaar
*Cijfers P&V

Openstelling van het kapitaal in 2018
De openstelling van het kapitaal voor nieuwe coöperanten maakt deel uit van een proces om de
verschillende stakeholders nauwer te betrekken bij de coöperatie en om de kapitaalstructuur te
versterken.
Hilde Vernaillen, voorzitter van het Directiecomité: "Deze lancering mag toch wel historisch
genoemd worden. Naast de institutionele partners (aandelen B), kunnen vandaag ook klanten,
agenten en personeelsleden coöperant worden van de P&V Groep door in te schrijven op
coöperatieve C-aandelen. De openstelling van ons kapitaal voor deze doelgroepen is het sluitstuk
van een traject dat over meerdere jaren werd gerealiseerd. Dit traject maakt de P&V Groep
tegelijkertijd financieel robuuster en toegankelijker, maar vooral: het bevestigt en verstevigt onze
coöperatieve eigenheid”.

Voor meer informatie
Marnic SPELTDOORN
Directeur Public & Press Relations
02/250 92 09
De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt
verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via verschillende merken
en distributiekanalen.
 P&V verstrekt haar producten en diensten via een netwerk van exclusieve agenten.
 VIVIUM biedt haar verzekeringsoplossingen aan via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
 PNP (Piette & Partners) werkt eveneens via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
 De dienst Institutionele Klanten werkt rechtstreeks met klanten uit de publieke
en non-profitsector en biedt oplossingen aan onder de merken P&V en VIVIUM.
 Het aanbod van Actel wordt gecommercialiseerd via partnerships met autoconstructeurs.
 Arces biedt rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle distributiekanalen
van de P&V Groep.
www.pv.be | www.vivium.be | www.arces.be

